
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

17

521Cal/45HC/20Pro/29Gr

18

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

19

616Cal/45HC/28Pro/36Gr

20

510Cal /44HC/34Pro/22 Gr

21

495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr

12Arròs integral saltat amb tonyina, 
pastanaga i pernil cuit 

Truita de patata i carabassó 
amb tomàquet amanit

Fruita del temps

491 Cal/31 HC/22 Pro/31 Gr

11 Llenties ecològiques 
guisades amb verdures 

Filet de lluç al forn
amb enciam i olives, amanit 

amb oli d’oliva
Fruita del temps

 589Cal/52HC/39Pro/25Gr

10 Crema de carabassó, patata
i pastanaga amb oli d’oliva 

Croquetes de carn d’olla 
amb tomàquet fregit

Fruita del Temps

21Cal/45HC/20Pro/29Gr

13 Bròquil i al vapor
amb patata i oli d’oliva

Bacallà arrebossat
amb enciam i pastanaga
 Iogurt natural La Fageda

amb sucre de canya
 505Cal/53HC/35Pro/17Gr

14 Sopa de caldo de gallina i 
pollastre amb pasta 

Llonganissa a la planxa 
amb patata al forn i ceba 

Fruita del temps

592Cal/53HC/39Pro/25Gr

510 Cal/52 HC/35 Pro/18 Gr

04 Macarrons a la carbonara
 Cap de llom a la planxa 
amb tomàquet amanit

Fruita del Temps
 

521Cal/45HC/20Pro/29Gr

03 Arròs amb tomàquet, 
ou dur i oli d’oliva

Tronc de rap al forn amb 
salsa marinera

Fruita del Temps

565Cal/60HC/34Pro/21Gr

Espaguetis amb tomàquet i 
formatge 

Cap de llom a la planxa
amb enciam i remolatxa

Fruita del temps

Coliflor bullida amb patata 
i oli d’oliva 

Estofat de gall d’indi
amb salsa i verdureta

Fruita del temps

Cigrons ecològics guisats
 amb espinacs 

Caço al forn amb
enciam i pastanaga i pa integral

Fruita del temps

Sopa de Nadal
Cuixetes de pollastre al 
forn amb patates xips

Torró de xocolata

Arròs mar i muntanya
Truita d’espinacs amb 

enciam i olives
Fruita del temps

Informació nutricional:
Sota de cada àpat es disposa de la 

informació nutricional aproximada referent a: 
energia (Cal)

hidrats de carboni (HC)
proteïnes (Pro)

lípids (Gr)

Fruita 
del temps

Poma Golden, 
poma Royal Gala, pera Conference, 

pera Blanquilla,taronja, mandarina, meló, 
préssecs, nectarina, plàtan, kiwi 

RSIPAC: 26.05017/CAT   RGSEAA: 26.05074/T

Bon  Nadal
a tothom!

05 Mongeta verda bullida 
amb patata i oli d’oliva 

Hamburguesa de pollastre i espinacs 
a la planxa amb enciam, olives i pa integral 

Iogurt natural 
La Fageda amb sucre de canya
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Escola Pau Delclòs 



Us desitja Bon Nadal

SI HEM DINAT …
Carn  
Peix 
Cereals, fècules o llegums  
Verdures
Ou
Fruita
Làctic 

Peix o Ou
Carn magra o precuinat
Hortalisses crues o llegums cuits
Cereals o fècules
Peix o Carn magra
Làctic o fruita
Fruita

PODEM SOPAR …




